
 

Viðburðir í desember 

 

5. desember. 

Jólaglugginn opnar kl. 10.  

 

7. desember.  Rauður dagur, 
söngstund í sal kl. 9:30 og 
foreldrakaffi kl. 14—15:30 í 
salnum. 

15. desember.  Jólamatur í 
hádeginu. Jólaball kl. 13:15 
Fagurgerði, Sunnuhvoll og 
Sólbakki. Jólaball kl. 14:15 
Merkiland, Fossmúli og 
Aðalból. Foreldrar og aðrir 
gestir velkomnir. Það verður 
dansað kringum jólatréð og 
sungin jólalög. Jólasveinarnir 
kíkja í heimsókn með eitthvað 
gott í poka. 

 

Fréttabréf Jötunheima           
3. tbl. 9. árg 

Aðventan í Jötunheimum 

Nú er desember að ganga í garð og við í leikskólanum farin að huga að 

undirbúningi jóla. Við setjum upp jólaljós og alls konar skraut, bökum 

smákökur, sækjum jólatré, setjum það upp í salnum og skreytum og 

hlustum á jólalög og syngjum. Bjóðum foreldrum að koma í kaffi til okkar 

og smakka smákökur sem börnin hafa bakað og einnig að koma á jólaball 

og dansa kringum jólatréð. Daginn sem jólaballið er borðum við jólamat 

sem töfraður er fram í eldhúsinu okkar. Það er alltaf spennandi þegar 

jólasveinarnir fara að koma úr Ingólfsfjalli og við fylgjumst að sjálfsögðu 

líka með því. Það verður málað, teiknað og skapað eins og hver og einn 

vill. Samt sem áður verður leikurinn í fyrirrúmi og börnin fá nægt rými og 

tækifæri til að leika sér bæði inni og úti.  

Eins og sjá má er mikið um að vera í leikskólanum í desember en við 

reynum af fremsta megni að hafa dagana í aðdraganda jóla eins rólega 

og hægt er og njóta líðandi stundar. 

Við í leikskólanum temjum okkur að ræða ekki við börnin um viðburði 

sem fara fram í samfélaginu utan leikskólatíma fyrr en þeir eru liðnir og 

þau segja okkur frá hvað þau voru að gera. 



Viðburðir í janúar og febrúar. 
 

2. janúar. Skipulagsdagur, leikskólinn lokaður. 

6. janúar. Þrettándinn, nemendur og kennarar kveðja jólin í 

salnum. 

11. janúar. Dimmustund. 

20. janúar. Þorrablót og  svartur dagur. 

6. febrúar. Dagur leikskólans. Opið hús. 

21. febrúar. Skipulagsdagur, leikskólinn lokaður til kl. 12, 

opnað með léttum hádegisverði. 

27. febrúar. Bolludagur. 

28. febrúar. Sprengidagur. 

1.  mars. Öskudagur. 

 

 

Skipulagsdagar í Jötunheimum 

Leikskólinn verður lokaður vegna skipulagsdags 2. janúar 2017. 
Þann dag vinna allir starfsmenn að þróunarverkefninu     
Námsmat á mörkum skólastiga. 

Leikskólinn verður lokaður til kl. 12 vegna skipulagsdags              
21. febrúar. Þann dag vinnur starfsfólk að starfi skólans. 

 

 

Bílastæðin 
Þar sem bílastæðin við leikskólann 
eru ekki fleiri en raun ber vitni 
langar okkur til að biðja alla um að 
sýna tillitsemi á stæðinu. Það eru 
álagstímar á morgnana og aftur 
um kl. 16. Ef allir leggjast á eitt og 
leggja bílum vel í stæði og passa að 
leggja ekki fyrir aftan þá sem eru 
að fara ætti þetta allt að ganga ögn 
betur. Það eru tvö bílastæði við 
skólann sem merkt eru fyrir fatlaða 
og langar okkur að biðja alla að 
sýna þá tillitsemi að leggja ekki í 
þau stæði. Við minnum á að 
stæðin fyrir miðju hússins eru 
skammtímastæði sem foreldrar 
geta notað þegar þeir koma með 
og sækja börn sín. Starfsfólki er 
ekki heimilt að leggja í þessi 
skammtímastæði. 

 

Foreldrafélagið 
Foreldrafélagið minnir foreldra á facebook–síðu sína. Um 

að gera fyrir foreldra að skoða hana. Inn á hana fara þeir 

viðburðir sem foreldrafélagið stendur fyrir. 



Fundargerð foreldraráðs Jötunheima 
 

Fundur foreldraráðs 7. nóvember 2016 kl.20:00. 

Mættar eru Júlíana, Guðrún Hrafnhildur, Hugrún og Sif.  

1.  Undirskrifa þagnareið. 

2.  Farið yfir starfsáætlun leikskólans veturinn 2016-2017. Áherslur eru á að lesa og rýna í 

heilbrigði og velferð.  

a. Ekki keypt tómatsósa nema til hátíðarbrigða og þá með steviu. Verið að klára birgðir.  

b. Sykurinn tekinn úr kanilsykrinum. Börnin kvarta ekki.  

c. Verið boðið upp á íspinna á afmæli leikskólans en það verður ekki áfram.  

d. Þegar afmæli á deild þá ávaxtabitar í glas og afmælisbarn býður upp á ávextina.  

e. Fleira verður skoðað í kjölfarið.  

3.  Farið yfir matseðil leikskólans og einnig rætt um samráðsfundi matráða í skólum Árborgar.  

Eitthvað verður um samræmingar milli skóla í máltíðum desembermánaðar.  

4.  Júlí kynnir þróunarverkefnið sem verið er að vinna í núna „Námsmat á mörkum skólastiga“ 

Rúnar Sigþórsson er verkefnastjóri yfir verkefninu.  

5.  Júlí og Þórdís kynntu Lubbaverkefnið  á ráðstefnunni „Lubbi í leikskólastarfi og tenging við 

grunnskóla: skapandi og árangursrík vinna með mál, tal og læsi“ á Grand Hótel 31. október 

sl. Gekk það vonum framar og hlutu þær mikið lof fyrir.  

6.  Leikskólinn fékk aukið fjármagn undir flokkinn „leikfanga og föndurvörur“ sem var nýtt til 

kaupa á Lubbasmiðju á allar deildir.  

7.  Þörf á að senda annað bréf til þess að þrýsta á framkvæmdir á nýjum bílastæðum við 

leikskólann. Undirskriftarlisti verður settur í anddyri á litlu og stóru deildum og sendur með 

bréfi til viðeigandi nefnda.  

8.  Næsti fundur áætlaður í lok janúar.  

Fundi slitið kl. 21. 

Fundargerð ritaði Hugrún Vignisdóttir.  

 


